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22. 11. 2015 – 06. 12. 2015

NEDĚLE, 22. 11.: - SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA, KRÁLE
Po každé mši sv. svátostné požehnání a zasvěcení se Ježíši Kristu, Králi
•
09:00 - mše sv. – P. Miroslav
•
11:00 - mše sv. slovensky - P. Miroslav
•
18:00 - mše sv. – P. Jiří
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PONDĚLÍ, 23.11.: SV. KLEMENT I., SV. KOLUMBÁN
•
18:00 - mše sv.
•
po ní – úklid kostela
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚTERÝ, 24.11.: SV. ONDŘEJ DUNG - LAC A DRUHOVÉ
•
18:00 - mše sv.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STŘEDA, 25.11.: SV. KATEŘINA ALEXANDRIJSKÁ
•
09:00 - mše sv.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ČTVRTEK, 26.11.: SV. SILVESTR GUZZOLINI
• 09:30 - společenství dříve narozených (fara Klatovská .tř. 176)
• 14:15 - náboženství menších dětí předšk., 1. a 2. tř. (fara Klat.tř. 176)
• 15:00 - náboženství školáků, kteří již byli u 1. sv. přijímání (fara Klat.tř. 176)
• 16:00 - náboženství dětí, před 1. sv. přijímáním (fara Klat.tř. 176)
• 18:00 - mše sv.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PÁTEK, 27.11.: SV. VIRGIL
•
18:00 – mše sv.
•
po ní - úklid kostela
•
DUCHOVNÍ OBNOVA KATECHUMENŮ – ŠTĚNOVICE do neděle

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SOBOTA, 28.11.: SV. MANSUET (MILOSLAV)
•
09:00 - mše sv.

PONDĚLÍ, 30. 11.: SV. ONDŘEJ - SVÁTEK
•
18:00 - mše sv.
•
po mši sv. - úklid kostela

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚTERÝ, 01. 12.: SV. EDMUND KAMPIÁN
•
18:00 - mše sv.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STŘEDA, 02. 12.: SV. BIBIÁNA-BLANKA
•
09:00 - mše sv.

•
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ČTVRTEK, 03. 12.: SV. FRANTIŠEK XAVERSKÝ – 1. ČTVRTEK V MĚSÍCI
• 14:15 - náboženství menších dětí předšk., 1. a 2. tř. (fara Klat.tř. 176)
• 15:00 - náboženství školáků, kteří již byli u 1. sv. přijímání (fara Klat.tř. 176)
• 16:00 - náboženství dětí, před 1. sv. přijímáním (fara Klat.tř. 176)
• 18:00 - mše sv.
• po mši sv.: - adorace za nová kněžská řeholní a misijní povolání

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PÁTEK, 04. 12.: SV. JAN DAMAŠSKÝ, SV. BARBORA – 1. PÁTEK V MĚSÍCI
•
17:30 - vystavení Nejsvětější svátosti k tiché adoraci, zpovídání
•
17:40 - pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
•
18:00 - mše svatá
•
po mši - úklid kostela

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SOBOTA, 05. 12.: SV. SÁBA JERUZALEMSKÝ -1. SOBOTA V MĚSÍCI
•
09:00 - mše sv.
•
po mši sv. – pobožnost 1. soboty u oltáře Panny Marie

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NEDĚLE, 06. 12.: - 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
•
09:00 - mše sv. přenášena Rádiem Proglas – P. Krzystof Dędek
•
11:00 - mše sv. slovensky – P. Miroslav
•
15:30 - mše sv. – ŠTĚNOVICE se svěcením adventních věnců,
mikulášská nadílka + setkání – P. Miroslav
•
18:00 - mše sv. – P. Jiří
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADVENT - má své zvláštní nezaměnitelné požehnání,
probouzí v nás touhu ve skrytosti nastoupit nový vztah
k Bohu a k bližnímu
V adventu vzhlížíme ke SVĚTLU, které je mocnější, než
všechna temnota. Proto na adventním věnci postupně
zapalujeme svíce. Světla tak na věnci od neděle k neděli
přibývá. Toto světlo je symbolem, které obrací naši pozornost ke Světlu, které každému člověku daroval Bůh:
Ježíš Kristus

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NEDĚLE, 29.11.: 1.NEDĚLE ADVENTNÍ – SV. SATURNIN
Během všech mších sv. svěcení adventních věnců kostelních i těch, které si přineste.

•
•
•

09:00 - mše sv. - P. Jiří
11:00 - mše sv. slovensky - P. Miroslav
18:00 - mše sv. – přijetí do katechumenátu - P. Miroslav

VĚNEC byl vždy symbolem vítězství, královské důstojnosti. I v Písmu svatém se
mluví o věncích jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Toto vše je od Boha
nabídnuto všem lidem. Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně,
bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života ( 2Tim 4,8; Zj 2, 10).
RORÁTY, staré české adventní písně, výstižně vyjadřují obsah adventní doby
sestavené podle biblických, převážně prorockých textů.

